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Тема: Робота над творчим проектом «Регульований ліхтарик». 

Мета: 

 Ознайомлення та вивчення з сучасними інструментами та 

пристосуваннями, які використовують в робототехніці та автоматиці. 

Можливості поширення загального розвитку в професійному напрямку. 
 Вивчити послідовність підготовчих робіт 
 Виховати зацікавленість та компетентність до обраної професії. 

 
Ручний ліхтар, регульований ліхтарик — невеликий і мобільний прилад, 

основною функцією якого є бути джерелом світла для індивідуального 

використання. У сучасному світі під кишеньковими ліхтарями розуміють 

насамперед електричні ліхтарі, хоча існують й механічні 

(перетворюють мускульну силу в електричну), хімічні (джерело 

світла — хімічна реакція) та з використанням відкритого вогню.  

 
Будь-ліхтарик складається з наступних частин: корпус, елемент живлення, 

джерело світла, оптичну систему, систему управління.  

Корпус. В основному вони робляться з трьох видів матеріалів: Сталь - зараз 

практично не використовується, так як має безліч недоліків. Пластик - 

найпоширеніший матеріал корпусу у дешевих ліхтариків і деяких дорогих. 

Основні недоліки - підвищена крихкість при мінусових температурах, погана 

стійкість до нагрівання, горючість. Алюміній - сюди ж відносяться сплави на 

основі алюмінію. Найбільш поширений в дорогих моделях, переважно в ручних. 

Матеріал стійкий до нагрівання, стійкий до мінусових температур, висока 

ударостійкість 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BB%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%83%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%8C


 
Джерело світла. Це може бути лампа розжарювання, за принципом розігріву 

будь-якого речовини - наприклад, вольфраму - до температури випромінювання, 

або світлодіод зі своїм «безтемпературним оптичним випромінюванням». Для 

роботи лампи на високому ККД потрібні істотні потужності. 

Елемент живлення. Ліхтар є мобільною річчю, тому в 99% випадках на ньому 

встановлений або акумулятор, або роз'єм для батарей. У випадку зі вбудованим 

акумулятором, виробник може спокійно закласти що-небудь не тієї якості, не 

тієї ємності, або просто заощадити, і встановити акумулятор з минулого 

століття. Бувають складні системи, як наприклад ліхтар працюючий як від 

акумулятора, так і від електромережі. 

Оптична система. Світло можна сфокусувати 2 основними способами: 

встановивши відбивач (рефлектор) або переломив світловий потік (лінза). 

У випадку з рефлекторами ми можемо тільки фокусувати світло в одну сторону 

і регулювати центральний і вторинний ореоли, у випадку з лінзами ми можемо, 

як сфокусувати світло в точку, так і розсіяти до повного видимого відсутності 

ореолів. Як варіант, лінзою можна надати пучку світла різну форму, наприклад 

еліпса.  

Рефлектори діляться на 2 основних типи: гладкі і текстуровані. Гладкий 

рефлектор має чітко виражений центральний пучок, текстурований в свою чергу 

має плавний перехід між 1 і 2 ореолом. Лінзи виготовляються з пластика, якщо 

модель зовсім дешева, або зі скла. Скло не дряпається, пластик складніше 

розбити, але мутніє він набагато швидше, особливо дешевий.  

Лінзи бувають наступних типів.  

Захисні. Вони рівні, плоскі, з однією єдиною функцією - захищати джерело 

світла в ліхтарику.  

Розсіюючі. Ці лінзи крім захисту виконують функцію розсіювання. Пам'ятайте, 

що розсіюють лінзи сильно зменшують дальність і інтенсивність світлового 

променя. 

Коліматорні. Ці лінзи крім захисту виконують функцію фокусування 

світлового променя. Коліматорні лінзи не можуть бути розсіюючими. Врахуйте, 

що при проходженні через оптичну систему, світловий потік буде 

скорочуватися на 5% мінімум, верхня межа взагалі нічим не обмежена.  



Система управління. Зараз, найчастіше, потрібно подати керуючий сигнал на 

клеми керуючого процесора, цей сигнал можна замикати по-різному: наприклад 

геркон, або механічний важіль, а так само магнітні або механічні кільця. І, 

звичайно ж, кнопка: тактильна або тактична. З розвитком радіотехніки, 

практично повсюдно перестали виробляти ліхтарики зі звичайним тумблером, 

розмикальним ланцюг харчування. Більшість сучасних моделей ліхтариків має 

електронний контролер у вигляді плати з мікрочіпом. Іноді в налобних ліхтарях 

зустрічається винос блоку живлення на потилицю, окремо. Це робиться для 

розвантаження головної частини ліхтаря. Проводка в ліхтарі складається з 

проводів і контактів. Контакти бувають сталеві і позолочені. Сталеві мають 

один мінус, від води вони окислюються, іржавіють і втрачають провідність. 

Позолочені не окислюється, поки позолота на місці. Проводка найчастіше 

сталева, рідше мідна.  

  

  

Ось базова інформація про ліхтариках, яка дозволить вам зрозуміти 

структуру ліхтарів.  

 

Питання для самоперевірки: 
1. Що таке ліхтар? 

2. Яка будова ліхтаря? 

3. Який би ви собі обрали ліхтарик?  

4. Складіть схему бажаного ліхтаря. 

 

Домашнє завдання: 

 Дати відповіді на питання. 
 Виконати короткий конспект 

 Фотографію конспекту надіслати викладачу mTanatko@ukr.net 
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